السيرة الشخصية للدكتورة نهلة عبد العزيز مبارك الشقران
معلومات شخصية
الجنسية:أردنية
تاريخ الميالد1977 :
الحالة االجتماعية :متزوجة
العنوان الدائم :األردن -اربد – الرمثا
البريد اإللكتروني .n.alshgran@yahoo.com :

المؤهالت
 بكالوريوس لغة عربيه تقدير ممتاز عام  1999م  ،جامعة اليرموك. دبلوم عالي في أساليب تدريس اللغة العربية تقدير ممتاز عام 2002م  ،جامعة اليرموك 0 ماجستير لغة عربية (لغة و نحو ) تقدير ممتاز عام  2006م  ،جامعة اليرموك 0 -دكتوراه لغة عربية (لغة و نحو ) تقدير ممتاز عام  2010م  ،جامعة اليرموك 0

خبرات العمل
 مدرسة في المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك من سنة  2000م – 2010م . أستاذ مساعد في جامعة القصيم 2010م  2012-م. -أستاذ مساعد في الجامعة الهاشمية منذ 2015م.

الجوائز المستحقة

 المركز الثاني في كتابة القصة على مستوى الجامعات األردنية ضمن مسابقة لجنة األدب عام1998م عن قصة "الوجه اآلخر".
 المركز الثاني في كتابة المسرحية على مستوى الجامعات األردنية ضمن مسابقة عمادة شؤونالطلبة عام 1999م عن مسرحية " فينوس" .
 المركز الثالث في كتابة القصة على مستوى الجامعات األردنية عام 1999م عن قصة " الشيء يهم".
 المركز الثالث لجائزة دبي الثقافية لإلبداع في فرع القصة عن المجموعة القصصية " الوجهاألخر " ،ضمن مسابقة مجلة دبي الثقافية السنوية على مستوى الوطن العربي.

األنشطة
 منسقة أنشطة أدبية في المدرسة النموذجية جامعة اليرموك" إخراج مسرحيات ،تأليف مشاهدقصيرة وتدريب الطالبات عليها ،إقامة مسابقات شعرية وقصصية في كل سنة ....الخ".
 'عضو تحكيم في المؤتمر الطالبي لكتابة األبحاث في المدرسة النموذجية جامعة اليرموكعام2008م.
عضو تحكيم في ملتقى الموهوبات في الشعر والقصة في عنيزة /القصيم عام2010م. -مشاركة ببعض القصص المنشورة في مجلة وحي القلم في األردن.

الدورات التدريبية:
 دورة تقويم الطالب الجامعي ،عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة القصيم- 10،2012 /12/11م
 دورة صياغة الفكرة البحثية ،عمادة التطوير األكاديمي212 /4 /3،م دورة عبقرية التواصل،جامعة القصيم2012/4/7، دورة تحديد األهداف في الحياة ،جامعة القصيم2012 /4/24 ،هـاألبحاث العلمية :

 لغة الخطاب في القصة القصيرة جدا ،مجلة دراسات الجامعة األردنية ،العدد ،44المجلد 2017 ،4م.
 قصة حبة قمح لهاشم غرايبة ،دراسة لسانيّة لغوية ،مجلة جامعة المنصورة ،العدد ،59ص2016 ،70م.

الكتب المنشورة
 مجموعة قصصية بعنوان الوجه اآلخر للحلم ،وزارة الثقافة األردنية 2016م. -مجموعة قصصيّة بعنوان أنثى تشبهني ،دار ناشرون اآلن2015 ،م.

